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ПРВИХ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА 
УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ 
ЦЕНТАР „БЕОГРАД“
23-26. новембар, Велика галерија
Отварање изложбе: петак 23. новембар, 18.00
Петак, 23. новембар, 19.00, Велика сала 
Свечана академија поводом јубилеја

У оквиру обележавања јубилеја Установе 
Студентски центар „Београд“ имаћете прилику да 
погледате изложбу фотографија и видео записа 
које приказују развојни пут архитектуре објеката 
Установе СЦ (студентски домови и реторани) и 
фрагменте из живота некадашњих и садашњих 
станара.  Изложба обухвата фотографски  и 
видео материјал који сведочи о четрнаест 
студентских домова, седманаест ресторана и 
пратећој инфраструктури (спортским објектима, 
продавницама, комерцијалним ресторанима) који 
су грађени у различитом временском распону, 
а интегрисани су у Установу Студентски центар 
„Београд“ 25. 11. 1968.

Драган Ве Игњатовић и ја 
снимили смо седам филмова.

Почели смо осамдесетих година 
као средњoшколци ујединивши 
његов осећај за театрално и моје 
интересовање за нискобуџетни 
хорор на кратком немом филму 
Фантазма смрти.

Деконструкцијом Преверове 
песме Доручак, направили 
смо од поетског предлошка 
алтернативни филм са 
иронијским предзанком под 
називом Отишао је непосредно 
после доручка. Заједнички 
ентузијазам преточили смо у 
дугометражни алтернативни 
играни филм Филм неће 
бити приказан, реквијем 
једне генерације АФЦ-а, као 
наговештај онога што ће 

уследити коју годину касније, 
са њим и Петром Милићем у 
главним улогама. 

Драган је у међувремену развио 
и таленат за поезију, што је било 
довољно да раних деведесетих, 
у времену безнађа, у истој 
продукцији снимимо кратки 
филм Ваздушне пушке – ковачима 
лажне среће, инспирисан 
његовом истоименом болно 
искреном збирком песама. 

На преласку у нови миленијум, 
реалност нас је увелико 
претекла. 

Инспирацију смо тада 
проналазили изван вишеструко 
контаминиране градске средине, 
у његовом магичном свету са 
оне стране Дунава, усред древне 

ритске мочваре, култивисане 
баш као и насеља на њеним 
ободима, која су, како је једном 
написао, нечијом вољом постала 
„села без центра и градови без 
трга“. 

У том трагању на граници 
ескапизма и крика над 
бесмислом, настали су 
документарно-поетски филмови 
Бангла Борча, Кино Архаик: 
Последња турнеја и Три капе за 
чување, трилогија за незаборав.

Била је то, како је Пуриша 
Ђорђевић једном приметио, 
„нека лична завичајна визуелна 
проза, неки Џејмс Џојс из 
предграђа“. 

                      
  Игор Тохољ

Четвртак, 29. новембар, 19.00, Клуб Магистрала
Заједнички програм Књижевне, Ликовне, Филмске редакције  и АФЦ-а

СЕЋАЊЕ НА ДРАГАНА ВЕ ИГЊАТОВИЋА 
(5. 5. 1968 – 30. 11. 2008)

Изложба у Магистрали и разговор о свестраном опусу бившег колеге.
Учествују: Слободан Симојловић, Љуба Томановић, Игор М. Тохољ, 
Милош Кнежевић, Маида Груден и Тамара Митровић

   ДРАГАН                      ВЕ    ИГЊАТОВИЋ
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музика  #dksg новембар 2018.4
Среда, 21. новембар, 20.00, Велика сала

Концерт полазника 
радионице за клавирску 
музику професорке 
Миланке Мишевић

Радионица за клавирску музику настала је из 
неисцрпне уметничко-истраживачке природе 
професорке Миланке Мишевић. Кроз концерте се 
откривају, упознају и домаћој публици представљају 
ређе извођена дела како српских, тако и светских 
композитора. Радионица се српској музичкој 
јавности наметнула као креативна, препознатљива, 
јединствена и узорна, чији широки спектар и 
свестрана природа извиру из бројних посебности 
уметничког профила професорке Миланке Мишевић.

Петак, 16. новембар, 20.00, Велика сала

HORNSMAN COYOTE
Чувени београдски реге-рок музичар и некадашњи 
фронтмен легендарног састава Eyesburn, Немања 
Којић Hornsman Coyote са својим soundsystem-ом 
долази у ДКСГ! Београдска публика имаће прилику да 
ужива у читавом Којотовом реге опусу, са акцентом 
на песме са последњег студијског албума Sevengreen 
који је објављен прошле године под окриљем 
издавачке куће Ammonite Records. Издавање албума 
је испратило објављивање чак шест спотова, велики 
број фестивалских наступа и турнеја широм Европе 
(Словенија, Аустрија, Малта, Пољска). Публику ће за 
Hornsman Coyote наступ загрејати Selecta Martinees са 
својим реге/дуб сетом.

Среда, 14. новембар, 20.00, Велика сала

Фестивал савремене 
уметничке музике
LASCIAR VIBRARE
Соња Лончар и Андрија Павловић (LP Duo), 
клавирски дуо који на врло интригантан 
начин експлоатише звук простора модерне 
класике, архетипа, природе, колективне 
свести, нагона примитивног бића, будућности 
и науке. Закорачите у будућност, мењајући 
прошлост, сада.

Фестивал се реализује уз подршку 
Секретаријата за културу града 
Београда

Среда, 14. новембар
Средом од 20.30, Студио 26
РАДИОНИЦА ОРИЈЕНТАЛНОГ ПЛЕСА
Радионицу води Невена Михајловић

Испуните свој живот љубављу, креативношћу, 
лепотом и музиком. Осећајте се добро у својој кожи. 
Побегните на кратко у бајковити свет оријенталног 
плеса и уживајте у чарима покрета. Пробудите чула 
и откријте тајну лепоте жена са истока. Трбушни 
плес је изванредан начин одржавања здравља, 
oдлична кардиоваскуларна вежба којом постајемо 
флексибилнији и снажнији, подижући сопствено 
самопуздање.

Пријаве: nevenazeinasalome@gmail.com 
061 809 4 666
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Четвртак, 8. новембар, 20.00
Камерна сцена Велике сале
Отворено позориште & Циркусфера & Три гроша

NOT THE RIGHT LEG*
Аутор и извођач: Данка Секуловић
Композитор и извођач: Бранко Џиновић
Сценографија: Каркатаг Колектив
Костим: Сенка Радивојевић
Лутке: Лана Ракановић
Арт дирекција и фотографија: Славица Долашевић
Режија: Ана Поповић

Представа је 
аутобиографски соло 
перформанс Данке 
Секуловић, циркуске 
акробаткиње суочене 
са професионалном 
повредом. Описује 
процес опоравка 
и све оно што он 
носи, постављајући 
кључно питање – да 
ли је повређено 
извођачко тело и 
даље функционално 
извођачко тело? 
Одговорити на ово 
питање значи и 
бавити се питањем 
хабитуалног тела, 
радничког тела и 
његове употребне 

и тржишне вредности. Такође значи бавити се 
телом боли и задовољства, болесним телом, али 
и фасцинантним акробатским телом, прелепим 
и гротескним у исти мах. Представа припада и 
документаристичком и луткарском и телесном и 
плесном и циркуском позоришту, и тврдоглаво 
не мрда из метатеатралног контекста, доследно 
се држећи аутобиографске перспективе. Ово је 
представа која говори о кршењу ограничења 
извођачке зоне комфора, али и о потенцијалима и 
нагону тела за игром. Ово је топла, весела, искрена 
представа за све генерације.

Пројекат су подржали: 
Министарство културе и информисања  
Републике Србије
Француски институт и Театроскоп 
Cité Internationale des Arts, Prince Claus Fund. 
Магацин у Краљевића Марка

Уторак, 13. новембар, 20.00, Велика сала
Београдско драмско позориште
Мате Матишић

НИЧИЈИ СИН*
Играју: Миодраг Кривокапић, Даница Ристовски, 
Владан Милић, Васа Вранеш/Тодор Јовановић, 
Милена Предић, Александар Алач, Лако Николић, 
Јован Јелисавчић, Андреј Пипивић
Режија: Марко Мисирача

Једна грађанска породица је у својој кући, а један леш 
је у подруму.Треба имати на уму ту драмску ситуацију, 
пре него што се оде у политичко тумачење комада – 
због тога што је Матишићев комад, од површинског 
политичког слоја, доста универзалнија и језивија 
прича о систему породичних лажи.
Глава једне грађанске породице покушава да сачува 
свој мали грађански мир, своје добре односе са 
суседима, свој интегритет академика, доброг супруга 
и оца, и да на томе изгради политичку каријеру. У томе 
му помаже супруга која властиту трагедију и позицију 
истинске жртве, коју је годинама тајила, претвара 
у осветољубиву вољу за моћ. Између њих је син, 
ратни ветеран у инвалидским колицима, кога су до 
очаја и трауме довеле управо љубав према отаџбини 
и запаљиве речи очева оснивача, и љубав према 
домовини и мајци која је ћутала и сањала освету. 
У ту идилу долази некадашњи џелат, дугогодишњи 
мучитељ породице, који, такође, о себи мисли као о 
жртви. И ускоро се у подруму те угледне грађанске 
куће нађе леш, а систем породичних лажи између 
оца, мајке и ничијег сина у ствари се успоставља да 
би сачувао тајну о злочину...
                                     Иван Велисављевић, драматург
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Четвртак, 15. новембар, 20.00, Велика сала
Народно позоришрте у Београду
Јован Стерија Поповић:

ЛАЖА И ПАРАЛАЖА*
Играју: Борис Комненић, Бранкица Себастијановић, 
Стефан Бузуровић, Милан Лане Гутовић, Небојша 
Дугалић, Добрила Ћирковић/Данијела Угреновић
Режија: Југ Радивојевић

Ово класично дело српске драмске књижевности 
прича о два преваранта који долазе у једну кућу где 
њихове измишљотине бивају прихваћене као истина, 
а они се надмећу ко ће више и убедљивије да лаже. 
Иако је у центру збивања лаж, а већина ликова бива 
сурово обманута, реч је о лепршавој комедији која 
умногоме говори и о данашњем времену.

Уторак, 20. новембар, 20.00, Велика сала
Факултет драмских уметности
Позоришни и радио студио 
Сцена Мата Милошевић
Бертолт Брехт:
ПОШТО ГВОЖЂЕ
Испит треће године позоришне режије Растислава 
Ћопића, у класи професора Егона Савина и доцента 
Филипа Гринвалда
Играју: Јован Јелисавчић, Никола Шурбановић, 
Владимир Нићифоровић, Срна Ђенадић
Режија: Растислав Ћопић

Брехтов скоро заборављени и ретко инсценирани 
поучни комад „Пошто гвожђе“ парабола је о јачању и 
ширењу фашизма у Европи непосредно пред Други 
светски рат, приказана кроз призму малог занатско-
трговачког комшилука који је конкретна алегорија 
о односима између европских држава 1938. и 1939. 
године.
У представи, бавили смо се универзалним друштвеним 
и индивидуалним механизмима ширења зла: како из 
мрака једног крчећег желуца, дође до поробљавања 
читавог друштва? Зашто мали човек са свим својим 
архетипским особинама, својим делањем, односно 
одсуством делања, омогући да фашизам преовлада?
Стављена у форму мрачног кабареа, ова представа 
вам нуди узбудљиву, духовиту, експресионистичку, 
језиву игру пуну гротескних и препознатљивих 
типова који ће вас насмејати, али и учинити да се 
запитате шта се деси ако забијемо главу у песак пред 
надолазећим злом.
         Растислав Ћопић, редитељ

* Цена улазнице 200 дин
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1-17. новембaр, Велика галерија
Отварање: четвртак, 1. новембар, 19.00

WELCOME TO SWOOSHLIFE 
Јована Судимац
Добро дошли на сцену за велику причу, на место за рад, 
хоби и одмор. Објекти на овој сцени недвосмислени 
су подсетници да се свакодневно, без компромиса 
остане доследно сну. Подсетници да се следе страст 
и опсесија док победа не пређе у навику. У таквом 
животу све се ради до максимума, па и преко, преко 
очекивања, као да нема граница.

Радови Јоване Судимац, фокусирани на процесе 
производње субјективитета, афективности и 
међуљудских веза у простору између доминантне 
културе и друштвене реапропријације, преиспитују 
статус и функцију уметности као специфичног 
домена друштвеног живота. Стварајући ситуације и 
усредсређујући се на интеракције друштвених група, 
њен рад развија се у простору између интернет 
уметности, визуелне антропологије и уметничких 
интервенција у јавном простору.

Јована Судимац је дипломирала 2012. године на 
Факултету ликовних уметности Универзитета у 
Београду на одсеку за сликарство/трансмедијска 
истраживања, у класи професора Зорана Тодоровића.

8 ликовни програм  #dksg новембар 2018.

литературе, стрипа, примењеног вајарства, 
типографије, калиграфије, концептуалне уметности, 
илустрације.  

Ауторке пројекта: Маида Груден (ДКСГ) 
и Оливера Батајић Сретеновић (ФПУ)
Помоћ у реализацији: Даница Бојић (ФПУ)

Пратећи програм БУКирајте викенд, Галерија и 
Доњи хол:

Субота 10. 11.
12.00, Старомодни папир / предавање
О старомодном папиру и свом искуству у прављењу 
папира, причаће са вама Снежана Нена Скоко, 
сарадница на радионици ручне израде папира на 
Факултету примењених уметности.

13.00-19.00, Сито БУКа, штампање корица књига 
техником сито-штампе / радионица

Учесници ће имати прилику да реализују омоте 
за свеске, који ће 17. новембра бити повезани на 
радионици коју ће водити Ленард Манд. Полазници ће 
бити упознати са експерименталним техникама сито-
штампе без коришћења хемијског фотосензитивног 
процеса.

Радионицу води: Жоана Маркаде-Мот (Johanna 
Marcade-Mot) графичка дизајнерка и сито-штампарка 

8-20. новембaр, Галерија
Отварање: четвртак, 8. новембар, 19.00

(С)БУК
СТУДЕНТСКО БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ КЊИГЕ

Студентско бијенале уметности књиге произашло 
је из претходне сарадње Дома културе „Студентски 
град“ и Факултета примењених уметности 
у Београду у циљу представљања актуелне 
продукције уметности књиге које настају на 
уметничким Академијама у Србији и иностранству. 
Како се показало да је интересовање за овакве 
књиге у свету данас велико, а у жељи да створимо 
мрежу факултета и академија који негују ову врсту 
визуелног истраживања и изражавања одлучили 
смо да оснујемо Међународно студентско бијенале, 
које би приближио и објаснило овај медиј,  у исто 
време га популаризујући.

Пројекат обухвата изложбу, радионице, презентације, 
предавања и публикацију о уметности књиге која 
представља узбудљиву област  истраживања и 
експериментисања сликом, текстом, фонтовима, 
материјалима, начином листања и врстама повеза. 
Тиме се може саопштити садржај који настаје 
у пресеку различитих дисципилина: графике, 
сликарства, скулптуре, дизајна, фотографије, 

из Француске. Дипломирала је на смеру Визуелна 
комуникација на Академији лепих уметности у Сент-
Етјену. Већ 11 година живи и ради у Србији. Део је 
колектива Матријаршија и једна од оснивача фестивала 
несврстаног стрипа Ново Доба. Ради као сарадница за 
сито-штампу на Факултету примењених уметности.

Недеља, 11. новембар 
12.00 Студенти представљају / презентације

Традиција обликовања библиофилских издања на 
Факултету примењених уметности стара је већ скоро 
60 година. С друге стране, књиге уметника, на истом 
факултету постале су задатак и изазов за студенте. Које 
су разлике између ове две врсте књиге и како се оне 
осмишљавају и реализују представиће нам студенти 
кроз примере својих пројеката.

13.00-19.00, Сито БУКа, штампање корица књига 
техником сито-штампе / радионица

Полазници ће открити класичну технику штампања 
корица књига са развијањем емулзије.

Радионицу води: Жоана Маркаде-Мот

Субота, 17. новембар
12.00 О повезу књига: Сврха, естетика, историјат 
и врсте повеза / предавање

Говори: Александар Ћеклић, примењени уметник, 
истраживач и аутор стручно-научних текстова из 
области историје повеза књига. Сарадник је на 
радионици уметничког повеза књига на Факултету 
примењених уметности.

13.00-19.00
Естонски повезано, радионица ручног повеза 
књига / радионица

Радионицу води: Ленард Манд (Lennart Mand), шеф 
одељења за Дизајн и повез књига, факултета за дизајн у 
Талину (Естонија)

За учешће на радионицама потребно је  унапред се 
пријавити. Радионице су повезане па вас молимо да се 
пријавите само уколико сте у могућности да учествујете 
на обе. Рок за пријаву је 5. новембар. Број учесника 
је ограничен. Молимо да уз пријаву напишете и кратко 
мотивационо писмо и пошаљете га на 
artistbook@fpu.bg.ac.rs

Предавања и презентације су отворени за све 
посетиоце.

Пројекат је подржан од стране Министарства 
културе и информисања Републике Србије.

ЈОВНА СУДИМАЦ

KATARZYNA SCHAB, Академија лепих уметности, Краков

MICHALINA MOSUREK, Академија лепих уметности, Краков
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ликовни програм  #dksg новембар 2018.

22. новембaр – 5. децембaр, Галерија 
Отварање: четвртак, 22. новембар, 19.00

АЛЕКСАНДАР ОПАЧИЋ
Из познате, удобне територије света стрипа, из 
космика и космопловаца, из црно-белог света 
киборга и модификованих фрагмената, територије 
којом Професор – Александар Опачић доминира, 
у најновијој сезони направио је искорак у 
полихроматску апстракцију, у нове технике, у 
велики формат акрилских слика. Цртежи који 
настају у серијама, пре свега формалне апстракције 
крију одјеке његових органско-неорганских 
рекомбинација.

Александар Опачић, познат и као Космопловац, 
професор Студиострипа или само Професор, 
студирао је на Факултету примењених уметности, 
онда неко време и сам предавао цртање, али је 
избачен због непоштовања наставног плана и 
програма и спровођења сопственог  (Сви ученици су 
заслужили петице.). Паралелно и упорно постоји у 
трећој димензији (3D анимација, графика, камера) и у 
свету стрипа. Редовни је учесник стрип радионица у 
Србији, Хрватској, Италији и Шведској, а листа издања 
његових радова је скоро бескрајна.

28. новембар – 8. децембар, Велика галерија

ВИЗУАЛИЗАТОР, Фестивал 
фотографије

Фестивал Визуализатор 
представља домете домаће 
и светске фотографске сцене 
и има за циљ да подигне 
пажњу јавности и подстакне 
разумевање савремене 
културе и друштва кроз 
фотографију у свим њеним 
облицима. Фестивал се 
одржава на више локација 
у Београду. Информацијe о 

програму фестивала су доступне на сајту: http://www.
crf.rs/

Петак, 23. новембар
Петком од 18.00, Сала за седнице 
РАДИОНИЦА СТРИПА ДРОИДИ И ДРУИДИ

Радионица је осмишљена тако да окупља шаренолику 
скупину учесника, младе људе и студенте који воле 
да цртају и пишу. Радионица ће таквим полазницима 
омогућити константну консултацију, саветовање, 
као и поређење радова са другим фракцијама 
посетилаца, са представницима класичног и 
ауторског стрипа, као и са стрип теоретичарима. У 
радничкој, али и у атмосфери необавезног дружења, 
стицаће се искуства, размењивати препоруке, 
представљати нови стрип серијали, афирмисани 
аутори ће бити позивани да гостују на радоници. 
Таква мешавина професија полазника, радозналаца, 
неафирмисаних писаца и песника, који би хтели да 
се афирмишу кроз стрип или да једноставно промене 
медиј, професионалаца и колекционара требала би 
да створи једну хибридну радионицу која би у себи 
садржала елементе темпорарне арт колоније, атељеа, 
школе, галерије и читаонице.

Стрип је данас све важнији медиј, у добу у коме 
информација сваким даном све више добија на 
вредности и када је комуникација већа него икада – 
човек се мора оспособити да на редукован, креативан 
и јасан начин искаже своју поруку. Способност 
мимова, web comics-а и гифова да се кроз инфо сферу 
пробију до прималаца није за занемаривање.

Радионицу води: Бојан Милојевић,  завршио је високу 
школу струковних студија – Београдску политехнику 
на смеру за графички дизајн. Бави се илустровањем 
књига, цртањем стрипова и графичким дизајном. 
Добитник је Награде за најбоље остварење у домену 
алтернативног стрип језика на овогодишњем 16. 
Међународном салону стрипа у СКЦ у Београду.

Пријаве заинтересованих кандидата за радионицу 
траје до 20. новембра. Пријаве слати на 
ana.todorovic@dksg.rs
Радионица је бесплатна

мићунов ћошак   #dksg новембар 2018.

Четвртак, 15. новембар, 19.00, Мала сала 
Историја соула 

АТЛАНТИК И СТАКС 
ШЕЗДЕСЕТИХ
Одлазак Реја Чарлса из куће Атлантик чинио се као 
ненадокнадив губитак, међутим, брзо је засијало ново 
светло. Године 1961. у канцеларију Џерија Векслера, 
важног човека компаније и продуцента, бануо је 
Соломон Берк (Burke). Рекао је да је без уговора, а 
Џери је исте секунде одговорио: „Код куће си. Снимам 
те данас.“. Соломон је у младости био проповедник, 
знао је шта је ауто-пут госпела, а протумбао се и кроз 
мрежу R’n’B клубова познату као Chitlin Circuit. Свиђао 
му се рок, а у кантрију је осећао „душу земље“. С таквом 
ширином, јединственим гласом и неколико класичних 
песама средином деценије, најављиван је као Епископ 
соула. Џејмс Браун му је платио повећу своту да на 
сцени скине круну с главе и преда је њему, не би ли 
убедио публику да је, ето, он нови краљ. Берк је радо 
прихватио, јер је хранио буљук деце, а што се титула 
тиче – није коме је речено, већ коме је суђено.
Шездесете је обележила сарадња Атлантика и куће 
Стакс: Sam & Dave, Карла Томас, Вилсон Пикет и други 
са Атлантиковог списка снимали су у Стаксовом 
студију, песме које је за  њих писао домаћи тим 
(најчешће Ајзак Хејс и Дејв Портер), у пратњи кућног 
бенда. Векслер је био импресиониран „органским“ 
начином рада – без писаних аранжмана, уз живо 
учестовање свих, многи делићи музике настајали 
су на лицу места. Подразумева се да је ту било и 
озбиљних сукоба, али, и кад је ишло лако и када је 
било проблематично, настајали су изузетни снимци, а 
неки су сушта класика.  

Среда, 7. новембар, 19.00, Мала сала 
Историја соула 

ОТИС РЕДИНГ
Године 1957. један банкарски службеник који је 
недељом волео да засвира на виолини, основао 
је малу дискографску кућу у гаражи свог дома у 
Мемфису. Џиму Стјуарту се убрзо придружила сестра 
Естел, с нешто новца и много позитивне енергије. 
Испрва су снимали кантри и поп а онда су, како рече 
Џим „прогледали“, јер их је Руфус Томас преобратио 
на R’n’B. Студио за снимање подигли су у напуштеном 
биоскопу, и први су се у њему нашли Руфус и његова 
ћерка Карла. Године 1961. променили су име у Стакс. 
У расно подељеном Мемфису, ова кућа је била 
оаза, дом црних и белих који су заједно стварали 
звук каквог није било раније. Из студијског бенда 
пратећих музичара искристалисала се четворка која 
је под именом Booker T & M. G’s постала снага за себе. 
Од многих који су са разних страна долазили у Стакс 
да ту нађу породицу, један је одмах одскочио. Отис 
Рединг, фармер из Вајт Оука (Џорџија) на аудицији 
је отпевао These Arms of Mine, тако да су се сви у 
соби најежили. Отис није био музички образован. 
Није имао ни савршену технику, али су начин на 
који је преносио дубока осећања и беспримерни 
интензитет његових наступа поставили нову границу. 
Великани јужњачког соула, од Џоа Текса до Соломона 
Барка, једнодушно су га признали за краља. Отис је и 
први soul man који је освојио белу публику: заблистао 
је пред 100.000 људи на Монтереј поп фестивалу 
1967. године. Неколико месеци касније погинуо је у 
авионској несрећи.

РЕЈ ЧАРЛС ТАМЛА МОТАУН РЕКОРДС

АЛЕКСАНДАР ОПАЧИЋ
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Уторак, 13. новембар, 19.00, Клуб Магистрала

КЊИГА И МЛАДИ У 21. 
ВЕКУ. ШТА МЛАДИ ДАНАС 
ЧИТАЈУ И ШТА ЋЕ ЧИТАТИ 
У БУДУЋНОСТИ?
Учествују: Миомир Петровић, књижевник, 
драматург, универзитетски професор, 
Гојко Божовић, песник, књижевни критичар, 
есејиста и издавач (издавачка кућа „Архипелаг“) 

Сва емпиријска истраживања у последњих тридесет 
година, подједнако у развијеним земљама Европе 
и САД, као и у тзв. друштвима у транзицији, попут 
Србије, показују две тенденције. Најпре, гледање 
телевизијских програма и коришћење интернета 
представљају централне садржаје слободног 
времена, нарочито за популације млађе од четрдесет 
година. Затим, читање књига своди се у статистичкој 
равни на неколико процената укупног слободног 
времена у поређењу са телевизијом и интернетом. 

Зато ће нека од питања која ћемо отворити бити: 
Књига и њене медијске алтернативе у савремености. 
Култура књиге и култура слике. Да ли млади данас 
читају класична књижевна дела? Шта их привлачи у 
белетристици? Књижевност у будућности – да ли је 
будућност књижевности виртуелна? 

Понедељак, 19. новембар, 19.00, Клуб Магистрала

ДОМИНАНТНЕ СТРЕПЊЕ И 
СТРАХОВИ МЛАДИХ
Учествују: проф. др Татјана Миливојевић, 
филозоф, психотерапеут, универзитетски професор, 
Јасна Ловрић, психолог и психотерапеут, Дарка 
Крсмановић, психолог и психотерапеут

Период адаптације кроз који млади пролазе на 
путу сазревања може, у мањој или већој мери, бити 
уздрман различитим догађајима, спољашње или 
унутрашње природе. Сам по себи турбулентан, овај 
период  природно доноси извесне новине које од 
младог човека захтевају посебна прилагођавања. 
Управо она могу подстаћи организам да реагује на 
неке нове и/или неуобичајене начине који не морају 
нужно бити део претходних искустава. 

Глобална криза, начин живота који смо преузели са 
Запада, велике амбиције а мале могућности, борба 
за егзистенцију и све учесталији живот на мрежи, 
исцрпели су нас и почели смо да патимо и страхујемо 
за сутра. Последњих десет година знатно се повећао 
број људи који пате од анксиозности, а у таквом стању 
централно место заузимају брига, немир и страх за 
будућност.

Психолошка истраживања показују да је код 
младих, на глобалном нивоу, присутан страх од 
емоционалног везивања и дугорочних ангажовања, 
те тежња ка самодовољности. То се може повезати 
са индивидуализмом, потрошачким хедонизмом, као 
и са заменом реалног виртуелним, необавезним и 
необавезујућим интеракцијама.
Зашто млади данас стрепе, чега се плаше, да ли су и 
колико анксиозни и како на то да утичу, питања су на 
која ћемо заједно потражити одговоре.

Понедељак, 26. новембар, 19.00, Клуб Магистрала

ЈУГОСЛАВИЈА И 
ЈУГОНОСТАЛГИЈА. ДА 
ЛИ ЈЕ МОГУЋА ТРЕЋА 
ЈУГОСЛАВИЈА?
У сусрет стогодишњици стварања Југославије
Учествују: доц. др Јово Бакић, социолог 
(Филозофски факултет), др Предраг Марковић, 
историчар (Институт за савремену историју)

У историографији између два светска рата стварање 
југословенске државе виђено је, углавном, као 
остварење вековних тежњи народа истог или 
сличног етничког порекла и језичке блискости. После 
Другог светског рата историографија је југословенску 
државу 1918-1941. видела као државу изневерених 
очекивања, да би у њеној обнови 1945. године, на 
новом облику државе (република) и промењеним 
основама унутрашњег уређења (федерализам) – 
налазила дефинитивно решење. Међутим, стварна 
историја југословенске државе у оба циклуса 
њеног постојања (1918-1941. и 1945-1991), била је 
подједнако противречна и драматична. 
 
Када је настала идеја о југословенској држави и 
ко су њени први заговорници? Прва Југославија и 
њене карактеристике – унитаризам и интегрално 
југословенство. Друга Југославија и њене 
карактеристике – федерализам/конфедерализам и 
интегрално самоуправљање. Откуд југоносталгија? 
Да ли је могућа трећа Југославија? 

Понедељак, 5. новембар, 19.00, Клуб Магистрала

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ 
И АЛТЕРНАТИВНИ 
ИДЕНТИТЕТИ
Учествују: проф. др Дивна Вуксановић, филозоф, 
теоретичар медија, књижевница, председница 
Естетичког друштва Србије (Факултет драмских 
уметности), и доц. др Влатко Илић, теоретичар 
медија културе и уметности (Факултет драмских 
уметности)

Појава друштвених мрежа разудила је већ постојећу 
електронску географију и отворила специфичан 
дигитални простор у којем се људи осећају као 
његови становници.
 
Статистички подаци нам показују да се са сваким 
новим даном број корисника интернет друштвених 
мрежа повећава, најпре због жеље за комуницирањем, 
а затим и због промоције сопствене личности. Једна 
од доминантних предности њихове употребе, огледа 
се у могућности креирања новог или другачијег 
идентитета, јер већина особа са којима директно 
или индиректно комуницирамо не може да зна које 
особине свако од нас има у стварном животу, чиме се 
отвара могућност да се представимо онаквима какви 
желимо да будемо. 

Нека од питања на које ћемо пробати да одговоримо 
су: Које су медијске карактеристике друштвених 
мрежа? Да ли су друштвене мреже довеле у питање 
традиционалне медије и зашто? Који су разлози 
популарности друштвених мрежа код младих? Који 
су разлози популарности друштвених мрежа код 
старијих? Како представљамо себе на друштвеним 
мрежама: од мотива до могућности.

трибине #dksg новембар 2018.12
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Изложба књига, ДКСГ НА 
САЈМУ КЊИГА, 
Хол Библиотеке

Трибина, ДРУШТВЕНЕ 
МРЕЖЕ И АЛТЕРНАТИВНИ 
ИДЕНТИТЕТИ, Магистрала

АФЦ, RUNNING ON EMPTY, 
Мала сала

Филм, КАПЕТАН, Мала сала

Филм, УТОЈА 22. ЈУЛИ, 
Мала сала

Филм, ТРАНЗИТ, Мала сала 

Трибина, ДОМИНАНТНЕ 
СТРЕПЊЕ И СТРАХОВИ 
МЛАДИХ, Магистрала

Филм, БЕЗ ДОДИРА, 
Мала сала

Филм, 24. ФЕСТИВАЛ 
АУТОРСКОГ ФИЛМА,
 Велика сала, Мала сала

Трибина, ЈУГОСЛАВИЈА 
И ЈУГОНОСТАЛГИЈА. ДА 
ЛИ ЈЕ МОГУЋА ТРЕЋА 
ЈУГОСЛАВИЈА? Магистрала

ПРЕНОС ЛИГЕ ШАМПИОНА, 
Летња сцена

Трибина, КЊИГА И МЛАДИ У 
21. ВЕКУ. ШТА МЛАДИ ДАНАС 
ЧИТАЈУ И ШТА ЋЕ ЧИТАТИ У 
БУДУЋНОСТИ? Магистрала

Филмски програм, ДУГО 
И НЕТРЕМИЦЕ: ПОГЛЕД НА 
ЛИКОВЕ У ДОКУМЕНТАРНОМ 
ФИЛМУ, Мала сала

Позориште, НИЧИЈИ СИН, 
Велика сала

Филм, ТРАНЗИТ, Мала сала

Филм, БЕЗ ДОДИРА, 
Мала сала                 

Позориште, ПОШТО ГВОЖЂЕ, 
Велика сала

Филм, 24. ФЕСТИВАЛ 
АУТОРСКОГ ФИЛМА, 
Велика сала, Мала сала

Мићунов ћошак, ОТИС 
РЕДИНГ, Мала сала

АФЦ, О!ПЛА ФЕСТИВАЛ, 
фокус на Пољску, Мала сала

Концерт, LASCIAR VIBRARE, 
Велика сала

Филм, ТРАНЗИТ, Мала сала

Филм, БЕЗ ДОДИРА, 
Мала сала

КОНЦЕРТ ПОЛАЗНИКА 
РАДИОНИЦЕ ЗА КЛАВИРСКУ 
МУЗИКУ професорке 
Миланке Мишевић, 
Велика сала

Филм, 24. ФЕСТИВАЛ 
АУТОРСКОГ ФИЛМА, 
Велика сала, Мала сала

Изложба, ВИЗУАЛИЗАТОР, 
Фестивал фотографије, 
Велика галерија                       

Изложба књига, ПРОМЕТЕЈИ 
НАДЕ, Хол Библиотеке

Књижевност, КАПЛАРОВО 
ИГРАЛИШТЕ Владимира 
Булатовића, Магистрала

Изложба, WELCOME TO 
SWOOSHLIFE – ЈОВАНА 
СУДИМАЦ, Велика галерија

Филм, ПОД ДРВЕТОМ, 
Мала сала

Књижевност, ВЕЋ ДВЕ 
ХИЉАДЕ ГОДИНА Михаила 
Себастијана, Магистрала
Изложба, С(БУК): СТУДЕНТСКО 
БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ КЊИГЕ, 
Галерија
Филм, КРИВИЦА, Мала сала

Позориште, NOT THE RIGHT 
LEG, Камерна сцена 

Мићунов ћошак, АТЛАНТИК 
И СТАКС ШЕЗДЕСЕТИХ, 
Мала сала

Позориште, ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА, Велика сала

Филм, ТРАНЗИТ, Мала сала

Књижевност, Циклус 
трибина – ЧИТАЊЕ СЕРИЈА, 
Магистрала

Изложба, АЛЕКСАНДАР 
ОПАЧИЋ, Галерија

Филм, БЕЗ ДОДИРА, 
Мала сала

Филм, 24. ФЕСТИВАЛ 
АУТОРСКОГ ФИЛМА, 
Велика сала, Мала сала

Сећање на ДРАГАНА ВЕ 
ИГЊАТОВИЋА, Магистрала

Филм, ПОСЕБАН ТРЕТМАН, 
Мала сала

Филм, ЗАРОБЉЕНА, 
Мала сала

Књижевност, ИЗ СРЕЋНЕ 
РЕПУБЛИКЕ  Петра Матовића, 
Магистрала

Филм, ПУТИНОВИ СВЕДОЦИ, 
Мала сала

Изложба књига, КО НЕ ЗНА 
ЗА СТРАХ,  ТАЈ ИДЕ НАПРЕД, 
Хол Библиотеке

Филм, ТРАНЗИТ, Мала сала

Филм, БЕЗ ДОДИРА, 
Мала сала

Концерт, HORNSMAN COYOTE, 
Велика сала

ПРВИХ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА 
УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ 
ЦЕНТАР „БЕОГРАД“, 
Велика галерија, 
Велика сала

Филм, 24. ФЕСТИВАЛ 
АУТОРСКОГ ФИЛМА,
Велика сала, Мала сала

Пратећи програм БУКирајте 
викенд, Старомодни папир, 
Галерија

Сито БУКа, штампање 
корица књига техником сито 
штампе, Доњи хол

Филм, ОКУПАЦИЈА 1968, 
Мала сала

Филм, ПЛИВАТИ СА 
МУШКАРЦИМА, Мала сала

Пратећи програм БУКирајте 
викенд, О повезу књига: 
Сврха, естетика, историјат и 
врсте повеза, Галерија
Естонски повезано, 
радионица ручног повеза 
књига, Доњи хол
Филм, ТРАНЗИТ, Велика сала
Филм, БЕЗ ДОДИРА, 
Велика сала
АФЦ, МИОДРАГ СТОЈАНОВИЋ 
ЧЕЗА, Мала сала              

Пратећи програм 
БУКирајте викенд, Студенти 
представљају, Галерија

Сито БУКа, штампање 
корица књига техником сито 
штампе, Доњи хол

Филм, СРБЕНКА, Мала сала

Филм, БЕЗ ДОДИРА, 
Мала сала

Филм, ТРАНЗИТ, Мала сала

Филм, БЕЗ ДОДИРА, 
Мала сала
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Четвртак, 8. новембар, 19.00, 
Клуб Магистрала
Представљање романа Михаила 
Себастијана ВЕЋ ДВЕ ХИЉАДЕ 
ГОДИНА... (Clio, 2018)
Превео с румунског језика 
Ђура Миочиновић 
Учествују: Зоран Хамовић, 
Мирољуб Стојановић 
и Ђура Миочиновић

Кроз ликове искројене 
по обрасцима (левичар, 
интернационалиста, антисемита, 
Јеврејин националиста, циониста, 
бивши хулиган...), овај документарни 
роман преиспитује предрасуде 
о припадности категоријама 
национално-идеолошког типа. 

Михаил Себастијан (Браила, 
18. 10. 1907 – Букурешт, 29. 5. 
1945), прозаиста, драматичар, 
есејиста, новинар, преводилац 
и адвокат, студирао је Право у 
Букурешту, а докторирао у Паризу. 
Аутобиографски роман Већ две 
хиљаде година... (1934)  нападала 
је и десничарска и левичарска 
штампа, а писац им је одговорио 
књигом Како сам постао хулиган 
(1935). Учествовао је у Групацији 
румунских књижевних критичара, 
писао је музичку  и драмску хронику 
у часописима, а његове драме су 
игране и у иностранству. Умро је на 
улици, где га је ударио камион. 

Петак, 9. новембар, 19.00, 
Клуб Магистрала
Лицем у лице
ПЕТАР МАТОВИЋ 
и МАРЈАН ЧАКАРЕВИЋ
Разговор о књизи песама ИЗ 
СРЕЋНЕ РЕПУБЛИКЕ (КЦНС, 2017)
Награда Бранко Миљковић за 2017.

БОРОСАНЕ
(Растку Петровићу)

Ветар је пореметио окове столарије 
и сумња / у радове процурила је 
као мензис. Знаш ту реч / од касне 
основне, користила ју је разредна / 
обраћајући се другарицама, овако: 
А, имаш /мензис?! И увек помишљао 
сам на мензу, / радничку, то је била 
класна стварност, ево: / пролазе 
траком у плавим комбинезонима! / 
Одоздо беласају боросане куварица, 
звецка / посуђе. Када двадесет 
година касније видим / крв уз ту 
реч, сетим се укуса алуминијума, / па 
бесно кликнем: Тако заспи месече, /
над топлом супом детињства!

Петар Матовић (Ужице, 1978), 
песник и есејиста, дипломирао је 
Српску књижевност у Београду. 
Објављује у периодици. Поред 
награђене, књиге поезије: 
Камерни комади (опело самоћи), 
Кофери Џима Џармуша и Одакле 
долазе даброви. Превођен је на 
пољски, шведски, француски, 
италијански, румунски, галицијски, 
португалски, немачки, француски, 
каталонски, шпански, мађарски, 
словеначки, македонски и 
енглески језик. Добитник је 
стипендија Министарства културе 
Републике Пољске, Балтичког 
центра за писце и преводиоце, 
Традуки, Културконтакт и Q21. 
Живи у Пожеги.

Четвртак, 22. новембар, 19.00, 
Клуб Магистрала
Циклус трибина – 
ЧИТАЊЕ СЕРИЈА
ТВ серија и роман 
СЛУШКИЊИНА ПРИЧА 
Маргарет Атвуд  у преводу 
Горана Капетановића 
(Лагуна 2006)
Учествује Нађа Бобичић 

Слушкињина прича (The 
Handmaid’s Tale) је америчка ТВ 
серија аутора Бруса Милера, 
настала по истоименом роману 
М. Атвуд. Радња се одвија у 

Четвртак, 1. новембар, 19.00, 
Клуб Магистрала 
Представљање аутора: 
ВЛАДИМИР БУЛАТОВИЋ 
Разговор о роману 
КАПЛАРОВО ИГРАЛИШТЕ 
(Партизанска књига, 2018)
Учествују: Младен Весковић, 
Срђан Срдић и аутор

Роман почиње наизглед обично – 
одласком приповедача на посао 
у музичку школу у неименованом 
шумадијском градићу, а завршава 
правим оперским галиматијасом. У 
свом првoм роману аутор се бави 
„подземљем“ музичког образовања 
у Србији, али и читавом сценом 
класичне музике која врви од 
необичних ликова. Језички одличан, 
тематски нов, а поетички пост-
постмодеран...

Владимир Булатовић (Београд, 
1979) дипломирао је Соло певање на 
Академији лепих уметности. Објавио 
је књиге прича: Измишљено а 
истинито,  Духови сатире и Елвира 
је сањала. Награђиван је у Србији и 
региону за приче, које су преведене 
на немачки, енглески и мађарски 
језик. 

књижевност  #dksg новембар 2018.16

будућности, у тоталитарном 
америчком режиму који је женама 
укинуо сва права, а плодне међу 
њима присилио да постану 
„слушкиње“ које рађају децу 
за друге. Серија је освојила 8 
награда Еми, Златне глобусе за 
најбољу серију и најбољу глумицу 
– Елизабет Мос. Атвуд је овај 
дистопијски роман о друштву 
с нагло опадајућом стопом 
наталитета написала 1984. године.

„Слике блиставе празнине један 
су од најупечатљивијих аспеката 
овог романа о тоталитаристичком 
слепилу… ефекат је језив.“ Линда 
Тејлор, Sunday Times

Маргарет Атвуд (18. 11. 1939), 
канадска списатељица, књижевна 
критичарка, есејисткиња и 
еколошка активисткиња, иако 
најпознатија по романима, пише 
и поезију, кратке приче и књиге 
за децу. Одликована највишим 
књижевним наградама, добитница 
је и француског ордена Легије 
части. Пет пута је била у најужем 
избору за награду Букер, коју је 
освојила романом Слепи убица. 
Дела преведена на српски језик 
– приче: Добре кости, романи: 
Ђавољи накот, Година потопа, 
Морални поремећај, Слушкињина 
прича, Алијас Грејс, Пенелопијада, 
Антилопа и косац, Слепи убица, 
Мачје око, Телесна повреда.

Четвртак, 29. новембар, 19.00, 
Клуб Магистрала
Заједнички програм свих 
редакција ДКСГ
Сећање на 
ДРАГАНА ВЕ ИГЊАТОВИЋА
Изложба радова Драгана Ве 
Игњатовића који припадају 
колекцији Дома културе 
Студентски град и разговор о 
његовом многостраном опусу, уз 
пројекцију инсерата из његових 
филмова.

Драган Ве Игњатовић (5. 5. 1968, 
Београд – 30. 11. 2008, Београд), 
колега који је обликовао простор 
нама који осмишљавамо програм 
ДКСГ, чинећи нам обичан радни 
дан ближим уметности, био је 
скулптор, дизајнер, сценариста 
(Ваздушне пушке, Бангла Борча, 
Кино архаик: последња турнеја, 
Три капе за чување, Мицићев 
кофер), писац, глумац, иноватор, 
мајстор, оснивач Балканске 
асоцијације уметника. Био је 
је члан УЛУС-а, учествовао је у 
оснивању група Никт и Фиа. 
Ретка је срећа познавати такве 
људе, владаоце простора (а 
понекад и времена) који свој 
таленат дарују свима. Нажалост, 
његови поклони, на које нас је 
навикао, трагично су прекинути у 
ноћи пре 10 година, на преласку 
29. у 30. новембар. Не може бити 
случајно, јер управо о овом, некад 
нама важном, празнику говори у 
својим песмама, издатим у ДКСГ-у 
под насловом Хладне очи. Био 
је то и назив једне од његових 
изложби на којима смо гледали 
изванредне објекте, скулптуре, 
цртеже, а ове вечери видећемо 
и видео-радове и филмове. Учио 
нас је да је живот леп, ако га тако 
погледамо. А он нам је нудио 
такав поглед.
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5-30. новембар, Хол Библиотеке
САЈАМ КЊИГА ИЗ НАШЕГ УГЛА

Аутор изложбе: Соња Сајдл
Међународни београдски сајам књига одржан је по 
шездесет трећи пут. Слоган ове регионално највеће 
манифестације посвећене књизи био је „Радост 
читања“. Почасни гост била је Краљевина Мароко.

Дом културе „Студентски град“ представио 
се домаћој и иностраној читалачкој публици 
након паузе од двадесет три године. Издавачку 
продукцију наше Установе чине дела из области: 
књижевности, друштвених наука, филма, музике и 
ликовног стваралаштва и била су представљена 
на овогодишњем Сајму књига у Хали 1 на галерији. 
Посетиоци су уживали у свакодневним промоцијама 
најновијих издања, а наше присуство било је и 
медијски пропраћено.

Препоручујемо за читање

Ћерка шпанског борца 
/ Драган Стојановић. - 
Београд: Дом културе 
„Студентски град“, 2018.
Књигу чине три новеле 
„Патро“, „Ерихова смрт“ и 
„Ћерка шпанског борца“, 
које повезује настојање 
да се по својеврсној 
наративној дијагонали, 
која пресеца двадесети 
век, прикаже шта нам се 
у њему догађало и шта 
није могло да се оствари; 

чиме су судбине јунака и њихови односи, срећа 
и још више несреће били одређивани; шта је у 
њиховим катаклизмама и мирнодопским „предасима“ 
условљавало њихове узлете, посртања и пропасти; 
у какве чворове су се заплитали истина о животу и 
лажи појединачних егзистенција, љубави, идеологије, 
политика са својим заблудама, деловање и махинације 
стварних и измишљених актера историјских збивања.

ИЗЛОЖБЕ КЊИГА
1-15. новембар, Хол Библиотеке
ПРОМЕТЕЈИ НАДЕ
(српски књижевници о Великом рату)

Аутор изложбе: Растко Марковић

У години у којој обележавамо 
век од завршетка Првог 
светског рата присећамо се 
дела наших класика, али и 
савремених писаца на ову 
тему.

На изложби ће бити 
представљена српска 
књижевност настајала у 
логорима, заточеништву, 
иностранству, као и у 
послератном периоду. 

У домаћој књижевности најснажније утиске о 
том великом страдању доносе романи: „Време 
смрти“ Добрице Ћосића, „Српска трилогија“ 
Стевана Јаковљевића, „Књига о Милутину“ Данка 
Поповића, „Дан шести“ Растка Петровића, „Дневник 
о Чарнојевићу“ Милоша Црњанског, „Велики рат“ 
Александра Гаталице, али и поезија Милутина 
Бојића, Симе Пандуровића, Станислава Винавера и 
других наших аутора.

16-30. новембар, Хол Библиотеке
КО НЕ ЗНА ЗА СТРАХ, ТАЈ ИДЕ НАПРЕД
(Документарна и историјска грађа о Првом 
светском рату)

Аутор изложбе: Растко Марковић

Навршио се век од пробоја 
Солунског фронта и окончања 
Првог светског рата. Био је 
то највећи оружани сукоб 
у дотадашњој историји 
човечанства, због чега је и 
добио назив Велики рат. Многи 
домаћи, али и светски аутори, 
писали су о српском народу 
и времену великог страдања. 
Међу тим писцима налазе се: 
Владимир Ћоровић, Бруно 
Барли, Драгољуб Живојиновић, 

Флора Сандерс, Андреј Митровић, Гордана Илић 
Марковић и многи други.
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Понедељак, 5. новембар, 20.00, Мала сала
RUNNING ON EMPTY
Документарни филм Елане Кац и разговор са 
ауторком

Running on Empty је документарна белешка 
перформанса америчке уметнице румунског 
порекла Елане Кац, који је реализован у Београду 
2017. године, а у којем је она претрчала растојање 
од Старог Сајмишта до Спомен-парка „Јајинци“ у 
континуитету, током неколико сати једног дана, док 
су јој за тело били везани различити осетљиви мерни 
инструменти који су бележили дисање, рад срца и 
покрете мишића. Елана Кац дуги низ година бави се 
темама везаним за Холокауст, истражујући судбину 
своје породице и  путеве депортације, насилног 
одузимања права на живот и кретање. Овај пројекат 
у Београду конципиран је на основу историјске 
истине о камиону смрти који је у једном периоду 
скоро свакодневно прелазио поменуто растојање, 
истовремено усмрћујући жртве.

Уметничка биографија Елане Кац започела је после 
студија плеса, када се прикључила групи уметника 
на великој изложби Марине Абрамовић у њујоршком 
музеју Мома. Касније трајно напушта Америку, 
сели се у Берлин, а потом у Букурешт. Све време је 
активна на европској перформанс сцени, наступа 
и на сајт-специфик инсталацијама, на изложбама и 
фестивалима у свету. Још један пројекат везан за стазе 
смрти реализовала је у Румунији, дуж железничке 
пруге, на којој су  затвореници, на сличан начин као 
у Београду, погубљивани у возовима без возног реда.

Среда, 14. новембар, 20.00, Мала сала
Анимирана среда
О!ПЛА ФЕСТИВАЛ, фокус на Пољску

Преко 22.000 чланова жирија, 
преко 90 биоскопа и места за 
пројекције лоцираних између 
Балтичког мора и планинског 
венца Татре и преко 100 
кратких анимираних филмова 
у 8 различитих категорија 
– ово је кратка бројчана 
статистика највећег и најбрже 
растућег фестивала свепољске 
анимиране сцене. За љубитеље 
анимације широм света 
припремили смо овај програм 
најбољих и најкул пољских 
остварења, који је изабран 
од стране најмногобројнијег 
жирија – публике. 
На програму у дужини од 90 
минута биће приказано 15 

најбољих пољских филмова (са енглеским титловима) 
насталих у претходне две године, по избору публике 
са свих одржаних пројекција.
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Субота, 17. новембар, 20.00, Мала сала
In Memoriam
МИОДРАГ СТОЈАНОВИЋ ЧЕЗА (1964-2018)
Пројекција видео-рада Суперстварност 
Разговор о животу и раду Миодрага Стојановића 
Чезе

У доба новоталасног Београда, које није добро 
претерано митологизовати, али га је потребно 
забележити и покушавати разумети, посебан огранак 
су представљала тзв. деца концептуале, која су преко 
фанзина и музике артикулисала подстицај који је 
стигао са панк преокретом. Међу њима су се посебно 
истицале две рок групе у којима је кључни члан био 
Миодраг Стојановић Чеза – Профили профили и 
Казимиров казнени корпус.

Први независни албум у тадашњој Југославији (издат 
1982. године потпуно ван система музичких кућа, 
уз уникатне цртеже на омотима) био je онај који су 
направили Профили профили и Казимиров казнени 
корпус за Срећну нову галерију Студентског културног 
центра. С једне стране је било пет верзија песме 
“Паралитично шизоидне девојке” групе Казимиров 
казнени корпус, а с друге стране албума пет верзија 
песме «Вентилатори» групе Профили профили. 
Историјска класификација овај албум одређује као 
експерименталан и минималистички, а финеса је 
тихи утицај музике Мише Савића и јасан белег панка. 
Специфичност овог споја је, с друге стране, у групама 
Профили профили и Казимиров казнени корпус 
објединила две снажне струје београдске сцене – 
концептуалну уметност и психоделију.

Са групом Супернаут Чеза је учествовао у реализацији 
албума „Будућност сада“ и „Лајв ин Зомбитаун“. 
Супернаут је био круцијалан део представа и филмова 
које је радила Соња Савић, а Чеза је потписан и као 
аутор музике за њен видео «Суперстварност» (1997). 

            Саша Радојевић

У разговору ће учествовати Срђан Ђиле Марковић, 
Драган Амброзић, Драгослав Радојковић и Саша 
Радојевић.
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чека тренутак када ће га супруга Хедер, успешна 
политичарка и посланица локалног парламента, 
оставити. Син тинејџер га се стиди, док локални 
политичар покушава да му заведе жену.

Недеља 11. новембар
18.00
СРБЕНКА
документарни филм 
р. Небојша Слијепчевић, Хрватска, 72′ 

У зиму 1991. године у Загребу је убијена 
дванаестогодишња девојчица српске националности. 
Четврт века касније редитељ Оливер Фрљић режира 
позоришну представу о том случају. Пробе постају 
колективна психотерапија, а дванаестогодишњој 
глумици Нини се чини као да се рат никада није 
завршио.

20.00
БЕЗ ДОДИРА 
р. Адина Пинтилие
Румунија, Немачка, Чешка, Бугарска, Француска, 105’, 
2018.

На танкој граници између реалности и фикције, 
„Без додира“ прати емотивно путовање Лауре, 
Томаса и Кристијана, нудећи дубоко емпатичан 
поглед у њихове животе. Све троје заједно 
улазе у истраживачки пројекат о интимности. 

Понедељак 12. новембар
18.00
КАПЕТАН 
р. Роберт Швентке, Немачка, Пољска, Португал, 
Француска, 118′

У последњим трзајима Другог светског рата млади 
немачки војник, борећи се да преживи, проналази 
униформу нацистичког официра. Лажно се 
представљајући, он уз униформу преузима и његов 
идентитет и постаје монструозни злочинац попут 
истих оних људи од којих покушава да побегне.

20.00
УТОЈА 22. ЈУЛИ 
р. Ерик Попе, Норвешка, 92′

22. Јула 2011. године више од 500 младих је напао 
наоружани екстремиста у летњем кампу на острву 
близу Осла. Раније тог дана, исти човек је поставио 
бомбу у Владину зграду у Ослу. Прича прати Кају (18) 
и њене пријатеље који су се тог кобног дана нашли у 
кампу на острву Утоjа. 

филм   #dksg новембар 2018.

13. ФЕСТИВАЛ СЛОБОДНА 
ЗОНА, СЕЛЕКЦИЈА 
ФИЛМОВА У ДКСГ*
8-12. новембар, Mала сала

Четвртак 8. новембар
18.00
ПОД ДРВЕТОМ 
р. Хафстеин Гунар Сигурдсон, Исланд, Пољска, 
Данска, 89′ 

Када се Болдвинове и Ингине комшије пожале да 
дрво из њиховог дворишта баца превелику сенку, оно 
што почиње као типична комшијска свађа потпуно се 
неочекивано отима контроли. Идила у предграђу се 
претвара у ниске страсти.

20.00
КРИВИЦА 
р. Густав Молер, Данска, 90′

Асгер Холм, диспечер за хитне позиве и бивши 
полицајац, јавља се на хитан позив жене која је 
киднапована. Када се веза изненада прекине, почиње 
потрага за идентитетом жене и њеним отмичарима. У 
трци са временом Асгеру је телефон једино помоћно 
средство и док покушава да помогне најбоље што 
може, почиње да схвата да је у питању много већи 
злочин него што је претпостављао.

Петак 9. новембар
18.00
ЗАРОБЉЕНА 
документарни филм 
р. Бернадет Туза-Ритер, Мађарска, 89′ 
Мариш, педесетдвогодишња Мађарица, последњих 
десет година служи једну породицу, радећи 20 сати 
дневно, без плате. Њени тлачитељи су јој одузели 
лична документа, а кућу не може да напусти без 
дозволе. Према њој се опходе нељудски, живи на 
остацима хране, без кревета у коме би спавала.

20.00 
ПУТИНОВИ СВЕДОЦИ 
документарни филм 
р. Виталиј Мански, Летонија, Швајцарска, Чешка, 102′

Дугометражни документарни филм Путинови сведоци 
Виталија Манског бави се хронологијом Путиновог 
доласка на власт и његовим вртоглавим успоном. У 
почетку и сам Путинов присталица, Мански током 

година снима сате и сате документарног архивског 
материјала који нас води иза кулиса неких од 
најважнијих догађаја у новијој историји Русије.

Субота 10. новембар
18.00
ОКУПАЦИЈА 1968 
документарни филм 
р. Линда Домбровсзски, Стефан Командарев, 
Евдокиа Москвина, Мари Елиса Схајт, Магдалена 
Сумков, 
Словачка, Чешка, Пољска, Бугарска, Мађарска, 130′ 

Овај документарни пројекат о августу 1968. 
године представља колективни и субјективни 
осврт на војнике „пријатељских“ армија као и на 
њихове мисли, утиске и задатке током окупације 
Чехословачке 1968. године. Основно питање које 
се поставља је, како се „један мали Европљанин“ 
поставља наспрам тако „велике историје“. Које 
улоге играју лична одговорност и очување 
моралног интегритета и шта се са њима деси оног 
тренутка када се мора изабрати између спасавања 
сопственог живота и поштовања правила?

20.00
ПЛИВАТИ СА МУШКАРЦИМА 
документарни филм 
р. Оливер Паркер, Велика Британија, 97′

Ерик је средовечни рачуновођа у банци, помало 
разочаран у себе и сопствени живот. Ухваћен у 
замку кризе средњих година, себе доживљава 
као непривлачног и досадног мушкарца, и само 

* Цена улазнице 200 дин
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*Цена улазнице 200 дин.

филм   #dksg новембар 2018.22

ПАНОРАМА*
16 - 22. новембар
Мала сала, 18.00 и 20.00
Субота, 17. новембар, Велика сала

18.00
ТРАНЗИТ 
р. Кристијан Пецолд
Француска, Немачка, 100’, 2018. 

Најновији филм једног од најзначајнијих савремених 
редитеља, и најбољег немачког редитеља, Кристијана 
Пецолда, доноси нам причу о јунаку (Франц 
Роговски) који после немачке окупације Француске, 
покушава да побегне из Париза, преузимајући 
идентитет мрвог писца до чијих докумената долази. 
Заглављен у Марсеју, среће младу жену (игра је сјајна 
Пола Бир) која очајнички покушава да нађе свог 
несталог мужа – човека чије папире он поседује. 

20.00
БЕЗ ДОДИРА 
р. Адина Пинтилие
Румунија, Немачка, Чешка, Бугарска, Француска, 105’, 
2018. 
 
На танкој граници између реалности и фикције, 
„Без додира“ прати емотивно путовање Лауре, 
Томаса и Кристијана, нудећи дубоко емпатичан 
поглед у њихове животе. Све троје заједно улазе у 
истраживачки пројекат о интимности. 

Берлинале 2018, Златни медвед

Уторак, 13. новембар, 19:00, Мала сала

ДУГО И НЕТРЕМИЦЕ: 
ПОГЛЕД НА ЛИКОВЕ У 
ДОКУМЕНТАРНОМ ФИЛМУ 
ПРЕДАВАЊЕ 011:  
ИМЕ ЛИКА У ДОКУМЕНТАРНОМ ФИЛМУ
ЈА САМ ЈАНЕЗ ЈАНША
р: Јанез Јанша, Јанез Јанша и Јанез Јанша
Словенија, 2012,   

Предавач: Владимир Шојат, аутор и продуцент 

Да би Голем постао жив, кажу упућени, било је 
неопходно направити га од земље и воде и ходати 
у круг око њега, притом изговарајући свих 7 тајних 
имена бога. Други кажу да је на његово чело требало 
исписати реч „Емет”, што на хебрејском значи Истина. 
Да бисте га убили, опет, морали сте да избришете 
прво слово, „Е”, добивши при том реч „Мет”, што на 
хебрејском значи Смрт. У свим овим варијантама, 
име је било од пресудне симболичке важности за 
рађање, постојање и умирање једног живог бића. 

У експерименталом филму Славка Воркапића, 
„9413“ је холивудски статиста, човек сведен на 
број. Бројеве као идентификацију особа користиле 
су и СС јединице у концентрационом логору 
„Аушвиц“, где су бројеви тетовирани логорашима 
на подлактици, кодирани по „Холерит“ систему, 
осмишљеном у америчкој компанији „ИБМ“. 
Шефови ове компаније знали су да се њихов систем 
користи за идентификацију логораша у Аушвицу. 

Како се десило да чувени нацистички поздрав „Хајл 
Хитлер” не гласи „Хајл Шиклгрубер” и зашто Сиксто 
Родригез није имао шансу да постане познати певач? 

Колико је име лика уопште важно на филму и 
у популарној култури, и како се то испољава у 
документарним филмовима, сазнаћемо кроз велики 
број примера и инсерата, са посебним фокусом 
на словеначки филм „Ја сам Јанез Јанша” редитеља 
Јанеза Јанше, Јанеза Јанше и Јанеза Јанше.

ОМАЖ 
МИЛЕНИ ДРАВИЋ
Наша највећа драмска уметница Милена Дравић 
напустила нас је прошлог месеца. Иза ње је 
остало много антологијских улога на филму, 
позоришту и телевизији, и бескрајно поштовање 
и љубав публике широм бивше Југославије 
и Балкана. Са успоменом на ову бриљантну 
каријеру и непоновљиву личност,  приказујемо 
играни филм Посебан третман, за који је 
добила награду на најпрестижнијем Филмском 
фестивалу у Кану 1980. године, и постала једина 
глумица у СФРЈ са овим призањем.

Петак, 2. новембар, Мала сала, 20:00
ПОСЕБАН ТРЕТМАН
р: Горан Паскаљевић
ул: Данило Бата Стојковић, Љуба Тадић, Милена 
Дравић,
Павле Вујисић, Бора Тодоровић, Велимир Бата 
Живојиновић
СФРЈ, 1980, 94’

Специјална награда за најбољу женску споредну 
улогу, Кан, 1980.

Доктор Илић ради у болници за присилно 
лечење алкохоличара. Проводећи свој «посебан 
третман» састављен од физичких вежби, дијете 
јабукама, исцелитељског деловања Вагнерове 
музике и психодраме, он с групом од шест 
пацијената одлази у посету пивари, у којој је 
велики проблем алкохолизам на радном месту.

24. ФЕСТИВАЛ 
АУТОРСКОГ ФИЛМА

26. новембар – 1. децембар, 
Велика сала / Мала сала 

Детаљан програм ће бити накнадно 
објављен на сајту ДКСГ
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НАГРАЂЕНИ АУТОРИ СА XIX БИЈЕНАЛА СТУДЕНТСКЕ ГРАФИКЕ СРБИЈЕ, фото Ј. Недељков

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ NOT THE RIGHT LEG, фото Ј. Недељков

15. ЕВРОПСКИ ФЕСТИВАЛ АНИМИАРНОГ ФИЛМА - Ауторска презентација, фото Д. Стојановић

ФИЛХАРМОНИЈА МЛАДИХ БОРИСЛАВ ПАШЋАН, фото Д. Стојановић

БОЈАН МИЛОВАНОВИЋ АСТЕРИЈАН - ФУТУРОГРАФИЈА, фото М. Илић

ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ: ДАРОВИ НАШЕГ САВРЕМЕНИКА, фото Ј. Недељков 
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посвећен производњи књижевног материјала и 
важности уредничког рада, као и значају јавног 
наступа, где би полазници читали радове и кроз 
разговор коментарисали прочитано. Такође, били 
би упознати са свим чиниоцима књижевне сцене, 
као и с критеријумима који воде до објављивања 
књиге. Полазници би путем имејлова били у 
непрестаном контакту с водитељем радионице. 
Радионица ће трајати од почетка новембра до 
краја јуна.

Радионицу води Звонко Карановић, песник и 
романописац
Пријаве: ana.todorovic@dksg.rs

Среда, 14. новембар
Средом од 20.30, Студио 26
РАДИОНИЦА ОРИЈЕНТАЛНОГ ПЛЕСА
Радионицу води Невена Михајловић

Пријаве: nevenazeinasalome@gmail.com 
061 809 4 666

Субота 3. и 24. новембар, 18.00,
Доњи хол Велике сале
СТИРО ШТАМПА

Понесите своју мајицу, платнени цегер или други 
комад памучне одеће на коме ћете одштампати 
своју креацију.

Радионицу води: Срђан Плавшић, 
дипломирани графички дизајнер
Пријаве: kvartumartlab@gmail.com

Уторком од 18.00 и петком од 18.00
Студио 26
ОТВОРЕНО ПОЗОРИШТЕ
НОВИ СТУДИО
Радионица савременог плеса
Водитељка и ауторка радионице: Сања Цвркотић

Радионица савременог плеса и физичког театра 
представља динамично и забавно искуство у 
процесу упознавања и схватања сопственог 
тела, односно тела у простору и у односу на 
друге. Заснива се на принципима release технике, 
истраживачким методама, вођене импровизације 
и елементима јоге. На овој радионици полазници 
ће ојачати своје тело, развити координацију 
покрета, побољшати флексибилност и исказати 
своју креативност и имагинацију. 
Пријаве: sanjavink@hotmail.com

Уторком од 20.00, Студио 26
Креативна радионица ХОР СТУДЕЊАК

Савремени хор који даје креативну слободу и 
слободу изражавања студентима и младим људима 
заинтересованим за певање, без обзира на њихове 
певачке способности, под вођством Матије 
Анђелковића, композитора и диригента.
Пријаве: matijadecomposing@gmail.com

Четвртком од 19.00, Студио 26
Филозофско-перкусионистичка радионица
РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДА

Радионица коју води Александар Андрејевић, 
тимпаниста Симфонијског оркестра РТС-а, 
намењена је студентима који желе да се баве 
музиком и овладају вештином свирања на 
удараљкама. 
Пријаве: am.andrejevic@gmail.com

Средом од 18.00, Клуб Магистрала
РАДИОНИЦА ДУБИНСКЕ АНАЛИЗЕ СНОВА

Позивамо све студенте заинтересоване за значење 
снова, путем чијих тумачења могу постићи 
успешније лично и социјално функционисање, да 
се придруже радионици чији рад подразумева 
анализу снова ван психотерапеутских ординација. 
Основни циљ је сазревање личности, а путем 
анализе својих и снова осталих чланова групе 
и стицање потпунијег увида у себе. У раду се 
примењује метода тродимензионалног приступа 
сновима др Ивана Настовића, тачније снови се 
сагледавају у светлу учења Фројда, Јунга и Сондија.

Радионицу води Елизабета Ненин, водитељка 
анализе у Центру за дубинску психологију и 
анализу снова
Пријаве: ana.todorovic@dksg.rs

Уторак, 6. и 13. новембар, 19.00, Сала на спрату
РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОГ ЧИТАЊА И 
КРИТИЧКОГ ПИСАЊА ТРЕЋА СЕЗОНА
Радионицу води Нађа Бобичић
 
Овогодишњу Радионицу отварамо питањем: 
Замишљамо ли утопије? Средиште разговора је 
опус Урсуле Ле Гвин и значај утопије у времену 
када дистопије изгледају као једина будућност. 
Какве су одлике друштва којег се плашимо и 
зашто нам је лакше да градимо фикционалне 
дистопије (Слушкињина прича Маргарет Атвуд). 
Уводна тема најављује нека од кључних питања: 
однос књижевности и друштва, еманципаторски 

потенцијали књижевности и неопходност женског 
гласа у њој. Рад укључује писање текстова, 
коментарисање написаног, умрежавање с претходним 
генерацијама и с колегиницама и колегама из регије. 
Текстови се објављују на порталу bookvica.net.
Пријаве: bobicic.nadja@gmail.com

Средом од 19.00, Сала на спрату
КОНВЕРЗАЦИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Радионица коју води Јелена Николић, проф. 
енглеског језика и књижевности, намењена је 
студентима који се већ служе енглеским језиком, 
али им је потребно да усаврше усмено изражавање 
и стекну слободу и самопоуздање у говору и 
писању.
Пријаве: jelenanikolix@gmail.com

ШКОЛА КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА
Предавач: Марина Поп-Ценић

Поред учења језика, Дом културе вам омогућава да 
се упознате са кинеском цивилизацијом, културом, 
обичајима, традицијом и свим битним и занимљивим 
аспектима живота у Кини, кроз бројна предавања и 
активности.
Пријаве: biblioteka@dksg.rs

РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ

Суботом од 10.00 млађе групе и недељом од 
11.00 старије групе Мала сала
Креативна радионица глуме ТАЛИЈА

Кроз различите сценске активности полазници 
усавршавају вештине говора, дикције, концентрације, 
развијају креативност и јачају самопоуздање. 
Радионица коју воде Љиљана и Дарко Јоксимовић 
развија код деце љубав према драмској, музичкој и 
плесној уметности. 

Суботом од 11.00 и недељом од 11.00 и 13.00 
Доњи хол Велике сале
ЛИКОВНА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ЗА МЛАЂИ 
УЗРАСТ 

Радионица обухвата више области ликовних 
уметности – цртачке, сликарске, графичке и вајарске 
технике, негујући креативност и визуелно мишљење 
деце. Радионицу води Наталија Дабић, дипломирани 
примењени уметник. 
Пријаве: natalijadabic@gmail.com

Више о радионицама на www.dksg.rs

РАДИОНИЦЕ ДКСГ
НОВА СЕЗОНА - ПРИЈАВЕ У ТОКУ

Петак, 23. новембар
Петком од 18.00, Сала за седнице 
РАДИОНИЦА СТРИПА ДРОИДИ И ДРУИДИ 

Радионицу води: Бојан Милојевић,  Бави се 
илустровањем књига, цртањем стрипова и 
графичким дизајном. 

За више информација погледајте страну Ликовног 
програма.

Пријаве заинтересованих кандидата за радионицу 
траје до 20. новембра. Пријаве: ana.todorovic@dksg.rs

Понедељком од 18.00 и средом од 18.00
Студио 26
ЈАВНИ НАСТУП И УСПЕШНА КОМУНИКАЦИЈА
глума-игра-живот-професија, од бонтона до 
лидерства

Тренер и ментор: Леана Петровић-Вучковић

Циљ обуке је постављање основних темеља јавног 
комуницирања и форми кроз упоредно упознавање 
сопственог модела понашања и стандарда за јавне 
приказе који су примењиви на све будуће ситуације 
у којима се полазник може наћи. Програм је базиран 
на сажимању методике за образовање глумца (ФДУ) 
са савременим теоријским и практичним областима 
комуниколошких, правних и политиколошких наука. 
Настава се изводи тренинзима искључиво практично 
кроз глумачку игру, симулације, психолошке вежбе и 
савремена становишта о комуницирању.

Коме је обука намењена
Студентима свих факултета који желе да унапреде 
своје вештине јавног комуницирања.

Уторак, 6. новембар 
Уторком од 18.00, Клуб Магистрала
РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОГ 
ПИСАЊА ЗВОНКА КАРАНОВИЋА

Радионица креативног писања замишљена је 
као часови на којима се с полазницима ради на 
унапређивању вештине и знања писања поезије. Неке 
од планираних тема су: употреба песничког језика и 
важност иновација при грађењу песничких слика, 
структура песме, ритам и мелодија, одабир наслова, 
неопходност читања… Важан сегмент рада био би 
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